
  
 

 

 
 
 

GREAT29 TOUR CO., LTD.  T.A.T. LICENSE 11/08857 

8 Soi Tiwanon 18 Yeak 3/8, Tiwanon, Taladkwan, Muang, Nonthaburi 11000  

Tel : 02-1012650  Fax : 02-101-2650 Hotline : 083-004-7829, 061-989-6162  

E-mail: salesmanager@great29tour.com      admin@great29tour.com  



วนัแรก กรุงเทพฯ •  บาหล ี• หาดจมิบารนั        (-/-/เย็น) 
10.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยไลออนแอร ์ 

ประตู 7 Thai Lion Air (SL) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกทุ่กท่าน 
13.25 น.         ออกเดนิทางสู่เกาะบาหลโีดยเทีย่วบนิที ่SL258  

 

 
 

หมายเหตุ  :  ส าหรบัลูกคา้ทีเ่ลอืกวนัเดนิทาง ต ัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 62 เป็นตน้ไป ทางสายการ
บนิมกีารเปลีย่นแปลงเวลาบนิ ขาไป ออกจากดอนเมอืงเวลา 12.55 น. ถงึบาหลเีวลา 18.30 น. 
เวลานดัหมายทีด่อนเมอืงเวลา 09.30 น. (กรุณาสอบถามเจา้หน้าทีก่อ่นท าการจอง) 

18.40 น. เดินทางถึง สนามบินงูระหร์ยั เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซยี ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่

เรยีบรอ้ยแลว้พบการตอ้นรบัอย่างอบอุ่นจากเจา้หนา้ที ่(เวลาทอ้งถิน่ทีบ่าหล ีเรว็กว่าประเทศไทยหน่ึง
ช ัว่โมง) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจมิบาราน (Jimbaran)พเิศษ!! เมนูอาหารทะเล 
พรอ้มชมความงดงามของชายหาดรูปคร ึง่เสีย้วพระจนัทรใ์นยามเย็น
ปัจจุบันหาดจิมบารนัถือเป็นหน่ึงในชายหาดที่ดีที่สุดในบาหลี 
นอกจากนี้บนหาดยังมีรา้นอาหารซีฟูดสท์ี่ต ั้งอยู่เรยีงรายอยู่รมิ
ชายหาดเป็นจ านวนมาก หากคุณอยากลิม้ลองอาหารทะเลสดใหม่ 
ไม่ว่าจะเป็น กุง้ หอย ปู ปลา หรอืปลาหมึก ที่เขา้กนัดีกบักบัน ้าจิม้
รสชาตเิด็ด และจดัจา้น 

 เขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั SUN BOUTIQUE HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว ตามมาตรฐานบาหล ี
วนัทีส่อง บาหล ี• ย็อกยาการต์า • เทวลยัปรมับานนั • บุโรพุทโธ • วดัปะวน • วดัเมนดตุ • ชอ้ปปป้ิง  

          (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ แบบ Set Box ของทางโรงแรม   ออกเดนิทางสู ่สนามบนิงูระหร์ยั 
07.20 น. ออกเดนิทางสู่ ย็อกยาการต์า โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่QZ 8440 
07.50 น. เดนิทางถงึ ย็อกยาการต์า (เวลาทอ้งถิน่ทีย่็อกยาการต์าชา้กว่าบาหลหีน่ึงช ัว่โมง) 
 จากน้ัน ชมเทวลยัปรมับานัน หรอื จนัดรีาราจงกรงั คือเทวส

ถานในศาสนาฮินดูทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศอินโดนีเซยี ตัง้อยู่ในเขต
ชวากลาง ห่างจากเมืองยกยาการต์าไปทางตะวนัออกประมาณ 18 
กิโลเมตร ตวัวดัน้ันสรา้งขึน้เมื่อราวปีพ.ศ. 1390 แต่หลงัจากสรา้ง
เสร็จไดไ้ม่นาน ตวัวดัก็ถูกทอดทิง้และถูกปล่อยใหท้รุดโทรมตาม
กาลเวลา จนเมือ่ถงึปีพ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) จงึไดม้ีการเร ิม่บูรณะ
วัดขึน้มา การบูรณะของสิ่งก่อสรา้งหลักสิน้สุดลงเมื่อ ปีพ.ศ. 
2496 (ค.ศ. 1953) ในปัจจุบนัปรมับานันถูกยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลก และนับไดว้่าเป็นหน่ึงในศาสนสถานใน
ศาสนาฮนิดูทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยีอาคเนย ์ตวัวดัโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมและความใหญ่โตของปรางค ์ซึง่มี
ความสูงถงึ 47 เมตร 

 เดนิทางสู่ มหาสถูปโบโรบูดูร ์หรอื บาราบูดูร ์คนไทยรูจ้กัในชือ่ บุ
โ รพุทโธ  เ ป็ นสถานที่ ท่ อ ง เที่ ย วที่ มี ช ื่อ เ สี ย งขอ งปร ะ เ ทศ
อนิโดนีเซยี บรเิวณภาคกลางของเกาะชวา ตัง้อยู่ทีเ่มอืงมาเกอลงั ห่าง
จากยอกยาการต์าไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือราว 40 กโิลเมตร สรา้ง
ขึน้ระหว่างปีพ.ศ. 1293 - 1393 โดยบุโรพุทโธเป็นศาสนสถานของ
ศาสนาพุทธนิกายมหายาน ถา้ไม่นับนครวดัของกมัพูชา ซึง่เป็นทัง้ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2461
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2496
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2496
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1293
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1393
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2


ศาสนสถานของศาสนาพราหมณ-์ฮนิดู และศาสนาพุทธ บุโรพุทโธเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธทีใ่หญ่
ทีสุ่ดในโลกในปี พ.ศ. 2534 องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหบุ้โรพุทโธเป็นมรดกโลก 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 สกัการะ วดัปะวน หรอื ที่รูจ้กักนัในชือ่ว่า Candi Pawon มีขนาดเล็กแต่เป็นสถานที่ปฏิบตัิธรรมของ

พุทธศาสนิกชนทีม่กีารตกแต่งทางสถาปัตยกรรมทีส่มบูรณแ์บบ คุณจะประทบัใจในความสมมาตรทีไ่รท้ีต่ ิและ
รายละเอยีดอนัประณีตมากขึน้ เมือ่หวนนึกว่าวดันีส้รา้งขึน้เมือ่หลายรอ้ยปีมาแลว้ ช ืน่ชมฝีมือการก่อสรา้งวดั
อนัน่าทึง่ ขณะครุน่คดิถงึจุดประสงคเ์ร ิม่แรกในการกอ่สรา้งวดัทีย่งัเป็นปรศินาลกึลบัมาจนถงึปัจจุบนั วดัแห่งนี้

ก่อสรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่9 เชน่เดียวกบัวดัทางพุทธศาสนาที่มี
ขนาดใหญ่กว่าอกีสองแห่งคอื วดัเมนดุตและวดับุโรพุทโธ เช ือ่กนัว่า 
วดัทัง้สามแห่งนีม้ีความเกีย่วพนักนัในเชงิสญัลกัษณ ์เน่ืองจากสรา้ง
ในต าแหน่งทีเ่ป็นเสน้ตรงเดยีวกนั แต่ยงัไม่ทราบถงึลกัษณะของความ
เชือ่มโยงนีอ้ย่างแน่ชดั รวมถงึวตัถุประสงคเ์ร ิม่แรกในการก่อสรา้งวดั
ปะวน อย่างไรก็ดี มีหลกัฐานบางอย่างบ่งช ีว้่าวดัแห่งนี้เคยใชเ้ป็น
สุสานของราชวงศห์รอืสถานทีป่ระกอบพธิฝัีงศพ แต่ไม่อาจระบุตวัตน
ของกษตัรยิห์รอืราชนีิทีถู่กฝังไวท้ีน่ี่ได ้
น าท่านชม วดัเมนดุต Candi Mendut ซึง่อยู่ห่างจากบุโรพุทโธราว 3 ก.ม. เช ือ่กนัว่า ที่น่ีเป็นสถานที่

ส าหรบัท าพธิบูีชาสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์วดัเมนดุดตใหญ่กว่าวดัปะวนเล็กนอ้ย เมือ่ขึน้บนัไดไปบนวดัเมนดุด จะมรีะเบยีง
ภาพเล็กๆ แกะสลกัจากหนิ ฝ่ังซา้ยเป็นรูปของเทพเจา้ Hariti เทพแห่งความโชคด ีอยู่ท่ามกลางเด็กๆ ขณะที่

ทางดา้นขวาเป็นภาพสลกัของเทพเจา้ Kuwera อยู่ท่ามกลางเด็กๆ และกระสอบทีเ่ต็มไปดว้ยทรพัยส์นิ เดนิเขา้
ไปภายในวดัเมนดุด จะเห็นพระพุทธรูป หรอืพระศากยมุนี ขนาบขา้งดว้ยพระโมคคลัลาน ์และพระสารบุีต 
จากน้ันน าท่านเพลดิเพลนิชอ้ปป้ิงที ่MALIOBORO สถานทีช่อ้ปป้ิงยอดนิยมของย็อกยาการต์า ใหท่้านเลอืก
ซือ้ของฝากมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของทีร่ะลกึ  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
 เขา้สูท่ีพ่กั HORISON HOTEL JOGJAKARTA หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว  
วนัทีส่าม ย็อกยาการต์า • บาหล ี• วดับราตนั •  นาข ัน้บนัได    (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ แบบ Set Box ของทางโรงแรม    

ออกเดนิทางสู่ สนามบนิย็อกยาการต์า 
08.00 น. ออกเดนิทางสู่ บาหล ีโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่QZ 8441 
10.30 น. เดนิทางถงึ บาหล ี(เวลาทอ้งถิน่บาหลเีรว็กว่าย็อกยาการต์าหน่ึงช ัว่โมง) 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากน้ันเดินทางใชเ้วลาประมาณ 2 ช ัว่โมง เยีย่มชมวดับราตนั 

(Pura Ulundanu Bratan) วดันีต้ ัง้อยู่ตรงกลางของเกาะบาหล ี
อยู่ห่างจากเมืองเดนพาซาร ์50 กโิลเมตร เป็นวดัทีม่ีช ือ่เสยีงมาก
ของเกาะบาหล ีตัง้อยู่บรเิวณรมิทะเลสาบบราตนั และดา้นหลงัของ
วดัจะเป็นววิของภเูขาไฟซึง่เป็นวดัใหญ่ทีถ่อืไดว้่าส าคญัเป็นอนัดบั 
2 รองจากวดัเบซากหี ์โดยสรา้งเพือ่บูชาเทพเจา้แห่งสายน ้า ตาม
ความเชือ่แบบฮนิดูบาหล ีวดันีอ้ยู่ในธนบตัร 50,000 รูเปียห ์ของ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81


ประเทศอนิโดนีเชยี โดยอากาศในบรเิวณนีเ้ย็นสบายตลอดทัง้ปี จากน้ันน าท่านสู่ นาขา้วข ัน้บนัได (RICE 
TERRACE) เป็นนาขา้วทีส่วยทีสุ่ดและเป็นจดุชมววิสามารถมองออกไปไดไ้กลถงึภูเขาบาตูร ์มพีืน้ที ่6 ตาราง
กโิลเมตร ลกัษณะเด่นคือ เป็นนาขา้วขัน้บนัไดทีเ่รยีงกนัเป็นช ัน้ๆ อย่างสวยงาม และท่านสามารถเดินลงไป
ถ่ายรปูใกล ้ๆ  ได ้

 
เย็น  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 เขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั MAX ONE UBUD HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว  
วนัทีส่ี ่ วดัเทมภคัสริงิค ์• ตลาดปราบเซยีน • หมู่บา้นคนิตามณี • วดัเบซากหิ ์• วดัเลมปูยางค ์  

       (เชา้/กลางวนับุฟเฟ่ตพ์รอ้มชมววิภูเขาไฟบาตูร/์เย็น) 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 
 จากน้ันเดินทางสู่ วดัน ้าพุศกัดิส์ิทธิ ์หรอืคนไทยเรยีกว่า วดัเทมภคัสิรงิคห์ลีเรยีกว่าวดั Pura Tirta 

Empul ภายในวดัมีบ่อน ้าศกัดิส์ทิธิซ์ ึง่ผุดพรายน ้าขึน้มา ชาวบาหลลีว้นเคารพบูชาวดันีด้ว้ยเช ือ่ว่าก าเนิดมา
จากพระอนิทร ์จงึมีชาวบา้นนิยมมาอาบน ้า เก็บน ้าไปดืม่กนิ เพราะเช ือ่ว่าบ่อน ้าศกัดิส์ทิธิแ์ห่งนีส้ามารถรกัษา
โรคต่างๆ ขบัไล่สิง่เลวรา้ย และเพือ่เป็นสิรมิงคลแก่ชวีิต ส าหรบัท่านทีต่อ้งการลงน ้าพุศกัดิส์ทิธิ ์กรุณา
เตรยีมชดุส าหรบัเปียก 1 ชดุ ผูห้ญงิทีม่ปีระจ าเดอืนไม่สามารถลงไปในน ้าได ้ 

 
และตรงทางออกของวดัเทมภคัสริงิคนี์เ้องคอื ตลาดปราบเซยีน มีรา้นขายของพืน้เมืองต่างๆ มากมายใหท่้าน
ไดใ้ชค้วามสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุดๆ จงึเป็นทีม่าทีค่นไทยตัง้ช ือ่ใหก้บัตลาดแห่งนี ้

 เดินทางสู่ หมู่บา้นคินตามณี (KINTAMANEE) เป็นหมู่บา้นณ
ความสูง 1,500 เมตร ซึง่ท่านจะไดร้บัชมทศันียภาพทีง่ดงามของภเูขา
ไฟบาตูร  ์ (GunungBatur)  และทะเลสาบาตูร  ์ (Lake Batur)  ที่

หมู่บา้นแห่งนี ้ 
เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบบุฟเฟ่ตช์ม

ความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอนัสวยงาม 



  
 จากน้ันน าท่านชม ปุราเบซากหิ(์Pura Besakih) นิยมเรยีกกนัอกีชือ่ว่า วดัแม่ หรอื วดัหลวงแห่งเบซา

กหิ ์(Mother Temple of Besakih) วดัทีใ่หญ่ทีสุ่ดมคีวามสวยงามทีสุ่ดอนัดบั 1 และส าคญัทีสุ่ดของบาหลี
เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ีนักท่องเทีย่วมาเยือนเป็นจานวนมาก โดยดา้นหลงัของวดัน้ันเป็นภูเขาไฟกุนุงอากุง 
(Mount Agung) ภูเขาไฟทีสู่งทีสุ่ดของเกาะบาหล ีวดัเบซากหิ ์เป็นวดัในศาสนาฮนิดูทีใ่หญ่ทีสุ่ดของบาหลี
ถอืเป็นวดัศกัดิส์ทิธิท์ีสุ่ดเหนือวดัทัง้ปวง มีบรเิวณกวา้งใหญ่ไพศาลประกอบดว้ยวดัเล็กๆ ประมาณ 23 แห่งตัง้
เรยีงรายอยู่เป็นขัน้ๆ กว่า 7 ขัน้ไปตามไหล่เขา โดยวดัทีม่ีความส าคญัทีสุ่ด คือ ปุราเปนาทารนั อากุง (Pura 
Penataraa Aguan) ซึง่ตัง้อยู่ตรงกลาง จากน้ันเดนิทางสู่ วดัเลมปูยางค ์(Lempuyang Temple) ซึง่เป็น
วดัทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสามของเกาะบาหล ีและมคีวามส าคญัมากในวฒันธรรมบาหลน้ัีน มวีวิทวิทศันท์ีส่วยงามของ
พืน้ทีร่มิเกาะทางฝ่ังตะวนัออกของบาหล ีแต่ควรระวงัฝูงลงิแม็กแค็กทีดุ่รา้ย ซึง่อาศยัอยู่บรเิวณยอดเขา 

 
เย็น  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 เขา้สูท่ีพ่กั MAX ONE UBUD HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 3* ดาว  
วนัทีห่า้ บาหล ีสวงิค ์• วหิารทานาตล์อต • รา้นกฤษณา • กรุงเทพฯ   (เชา้/กลางวนั/-) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 

เดินทางสู่จุดไฮไลทข์องโปรแกรม บาหลสีวงิค ์Bali Swing ใหท่้านไดเ้ล่นกจิกรรมอนัสนุกสนานคลา้ยกบั
การน่ังชงิชา้ โดยค่าใชจ้่ายสาหรบัลูกคา้ทีต่อ้งการเล่นชงิชา้เพิม่เตมิประมาณ 300 บาท ใชเ้วลาน่ัง
ประมาณ 5 นาท ีหรอืถา้ท่านไม่ตอ้งการน่ังชงิชา้บรเิวณน้ันมจีดุใหท่้านไดถ้่ายรปูสวยสวยมากมาย 



 
น าท่านไปยงั วหิารทานาตล์อต(Pura Tanah Lot) ทีม่ีช ือ่เสียง
ที่สุด และเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวถ่ายภาพมากที่สุดของเกาะบาหลี 
วหิารนีต้ ัง้อยู่บนผาหนินอกชายฝ่ังในเวิง้อ่าว อนัเกดิจากการกดัเซาะ
ของเกลียวคลื่น สิ่งที่ท าใหว้ดัแห่งนี้มีความพิเศษ เน่ืองจากเมื่อชม
วิหารทานาหล์อตยามพระอาทิตยต์กจะเห็นเป็นเสมือนภาพของ
หอคอยสีด า และไมช้อ่ใบที่ปกคลุมหนา้ผาชวนใหนึ้กถึงความอ่อน
ชอ้ยของภาพวาดจนี 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
     น าท่านแวะซือ้ของฝากทีร่ะลกึราคาถกูทีบ่รเิวณโกดงัขายของทีร่ะลกึแทบทุกอย่างมารวมไวท้ีน่ี่ รา้น Krisna ที ่    
      มชี ือ่เสยีงของบาหล ี

ไดเ้วลาสมควร เดนิทางสู่ สนามบนิงูระหร์ยั 
19.40 น. เดนิทางกลบักรงุเทพฯ  โดยสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์THAI LION AIR (SL) เทีย่วบนิที ่ SL259 
23.05 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

หมายเหตุ : ส าหรบัลูกคา้ทีเ่ลอืกวนัเดนิทาง ต ัง้แต่ เดอืนพฤศจกิายน 62 เป็นตน้ไป ทางสายการ
บนิมกีารเปลีย่นแปลงเวลาบนิ ขากลบั ออกจากบาหลเีวลา 19.20 น. ถงึดอนเมอืงเวลา 23.05 น. 
(กรุณาสอบถามเจา้หน้าทีก่อ่นท าการจอง) 

 

************************************************************ 
 

อตัราคา่บรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 
 

วนัเดนิทางราคา มหศัจรรย.์....บาหล ีบุโรพุทโธ บนิภายใน 5 วนั 4 คนื 

เร ิม่เดนิทาง 
กลบัจาก
เดนิทาง 

ไฟลทบ์นิ ผูใ้หญ ่ เดก็มเีตยีง เดก็ไม่มเีตยีง พกัเดีย่ว 

20 ต.ค. 62 24 ต.ค. 62 SL258/SL259 20,900 20,900 19,900 4,000 

05 ธ.ค. 62 09 ธ.ค. 62 SL258/SL259 23,900 23,900 22,900 4,000 

08 ธ.ค. 62 12 ธ.ค. 62 SL258/SL259 23,900 23,900 22,900 4,000 

30 ธ.ค. 62 03 ม.ค. 63 SL258/SL259 26,900 26,900 25,900 4,000 

25 ม.ค. 63 29 ม.ค. 63 SL258/SL259 23,900 23,900 22,900 4,000 

21 ก.พ. 63 25 ก.พ. 63 SL258/SL259 23,900 23,900 22,900 4,000 

06 ม.ีค. 63 10 ม.ีค. 63 SL258/SL259 22,900 22,900 21,900 4,000 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
✓ ตั๋วเคร ือ่งบนิช ัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
✓ ตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศ ไปกลบั บาหล-ียอ๊กยา-บาหล ี 
✓ ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 4 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  



✓ ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
✓ ค่ารถโคช้รบั-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
✓ ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 
✓ ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
  เงื่อนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบตัิเหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่ไดร้บัอุบตัิเหตุระหว่างการ

เดนิทาง ไม่คุม้ครองถงึการสูญเสยีทรพัยส์นิส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 
✓ ภาษีน ้ามนัและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 
✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราคา่บรกิารไม่รวม 
 ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
 ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิอาหารและเคร ือ่งดืม่ที่ส ั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิบาร ,์ซกัรดีทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการ 
 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบตัภิยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซึง่อยู่
นอกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 1,000 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศ) 
 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ แต่ไม่บงัคบัทปิ) 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร ์
การจองทวัร ์: 
• กรณุาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 10,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 

15 วนั มฉิะน้ันถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ชว่งเทศกาลกรณุาช าระกอ่นเดนิทาง 21 วนั) 
กรณียกเลกิ : 
• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บรษิทัจะคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุด

นักขตัฤกษ ์ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มเีงือ่นไขใด ๆ ทัง้สิน้ 
• ยกเลกิการเดนิทาง 15 - 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่าทวัร ์50% และรบิเงนิมดัจ าทัง้หมด 
• ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

กรณีเจบ็ป่วย :  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทาง

ของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นีท่้านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 
• ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 

เง่ือนไขอืน่ ๆ :  
• บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้า่ยทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวน

ทีบ่รษิทัก าหนดไว ้(15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบรษิทั และผูเ้ดินทางอืน่ทีเ่ดินทางในคณะเดียวกนั 
บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

• คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางไม่ถงึ 15 ท่าน ขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นวนัเดนิทาง หรอื 
ยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง 

• กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วภายใน เชน่ ตั๋วเคร ือ่งบนิ, ตั๋วรถทวัร,์ ตั๋วรถไฟ กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกตั๋ว 
เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบ
ใดๆ ในกรณ่ีทีท่่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบ และหากไฟลทบ์นิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิ เพราะถอืว่าท่านยอมรบัใน
เงือ่นไขดงักล่าว  

• กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มน ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้ – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
➢ บรษิทัมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
➢ เทีย่วบนิ ราคา และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั 
➢ หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัรบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่าน้ัน 

(บรษิทัไม่รบัผดิชอบหากหนังสอืเดนิทางอายุเหลอืไม่ถงึ และไม่สามารถเดนิทางได)้ 
➢ ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ สายการบนิยกเลกิบนิ การประทว้ง การนัดหยุด

งาน การก่อจลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรม



แรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศ ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทั หรอืเหตุภยัพิบตัิทางธรรมชาติ ซึง่ลูกคา้
จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั อาจมกีารปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม 

➢ ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กดิจากอุบตัเิหตุใน
รายการท่องเทีย่ว ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั
ทวัร ์

➢ ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ ไม่ทานอาหารบาง
มือ้ เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอย่างทางบรษิทัไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้
เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และหรอื เกิดอุบตัิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่วเอง หรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหาย หรอืช ารดุจากสายการบนิ 

➢ กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมืองทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการ
เดนิทาง บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

➢ ตั๋วเคร ือ่งบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพรอ้มคณะ ไม่สามารถน ามาเลือ่นวนั หรอืคืนเงิน และไม่สามารถ
เปลีย่นชือ่ได ้

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมด หรอืบางส่วนผ่านตวัแทนของบรษิทั หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั จะถือว่าท่านได ้
ยอมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

➢ กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึ
เทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

➢ ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากพาสปอรต์ไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถงึจะยงัไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าใหท่้านโดน
ปฏเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้เปลีย่นไป ดงัน้ัน ท่านตอ้งท าพาสปอรต์
เล่มใหม่กอ่นท าการจองทวัร ์ 

➢ กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่ม่อนุญาตใหท่้านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัรว์่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบรษิทั ทางบรษิทัจะไม่
รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

➢ กรณี “หญิงตัง้ครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถึงรายละเอยีด
อายุครรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบรษิทั ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องท่านเอง** 
 


